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O
Entruido é a comemoraçom ritual mais fascinante

de quantas componhen o calendário festivo tradi-

cional galego. Umha celebraçom situada no ciclo

das festas da invernia e que marca o final do pe-

ríodo obscuro e o despertar da natureza. Era umha festa ritual

com umha finalidade agrária. É o tempo, pois, de expulsar as tre-

vas, o frio e os espíritos malignos e de convocar as potências pro-

tetoras do agro e da vida. Atualmente, devido à chegada do cris-

tianismo, às mudanças acontecidos na Idade Media e ao passo

do tempo tam só ficam supervivências, muitas vezes dessacrali-

zadas, de aqueles velhos ritos mas a essência última, o significado

profundo da comemoraçom do Entrudo está nessa pulsom de

luitar pola supervivência e a perpetuaçom.  páginas 24-25

o entruido no
século XXi
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pessoa se esteja a divertir e a gozar da festa como

se fosse disfarçado de Spiderman num desfile de

Carnaval. Portar os trajes e as máscaras do Entrui-

do requer capacidade de sacrifício e de entrega em

benefício de toda unha coletividade que se vê re-

fletida nessa personagem icónica — quase totem—

da sua aldeia, vila ou comarca. É um privilégio

mas também um sacrifício. Carregar um dia inteiro

com umha máscara de 15 quilos como fai o Vo-

lante; dançar durante horas como as Madamas de

Cobres com um traje cheio de adornos que apenas

deixa mover-se; tocar durante dias pesados bom-

bos até sangrar polos maos enquanto percorres as

montanhas baixo a chuva ou a neve; correr carre-

gado de chocas à cintura como os Felos, Cigar-

rons, Peliqueiros ou Zarramanculheiros embutidos

num traje duplamente enfaixado que nom se pode

sacar nem para urinar; saltar, brincar, trotar com

caretas abafantes e pesados gorros e tocados. Dan-

çar como giróvagos em êxtase é umha autêntica

prova de valentia e de entrega que só se pode en-

tender se o sentimento que há em jogo é o da de-

voçom por um rito ancestral que forma parte in-

dissolúvel da cerna mais profunda da identidade

do povo, das suas crenças mais íntimas e da sua

cosmovisom ainda que todo isso tam só abrolhe

no subconsciente dos próprios oficiantes.       

Com o passo do tempo, dizíamos, alguns dos

ritos mais significativos do nosso Entruido fôrom

desaparecendo ou mudando. A mudança da socie-

dade e dos modos de diversom, a crescente des-

ruralizaçom, a intervençom das administraçons

o entruido galego no começo do XXi

O Entruido tradicional galego é mui rico e diverso
em personagens, ritos e tradiçons. Poderíamos
dizer sem temor a equivocar-nos que é o mais di-
verso de quantos se mantenhem vivos em Europa.
O Entruido era, e é, unha festa espalhada por todo
o território galego e cada paróquia e lugar tinham
as suas particularidades, porque isso também é
próprio do nosso carácter e da tendência a dife-
renciar-nos do vizinho do lado.
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O
Entruido foi mudando ao longo do

tempo. A sua raiz, dizíamos, está em ser

a interface entre o inverno que remata e

a primavera que começa. Logo o cristia-

nismo foi condicionando, limitando e, sempre que

pudo, anulando a festa. Estes processos dinâmicos pró-

prios da cultura figérom que o Entruido fosse mudan-

do ao longo dos séculos, acrescentando novos elemen-

tos, perdendo ou transmutando outros. Na sociedade

rural também foi trocando o seu significado, mas na

Galiza ainda conserva muito do seu carácter utilitário

dentro do tramado social, por exemplo, como ferra-

menta de ritualizaçom de confrontos e para aliviar ten-

sons sociais. No Entruido segue a haver um espaço

para ritos que favoreçam a coesom social, a sátira e

mesmo para manter certos rituais ancestrais relaciona-

dos com a regeneraçom da natureza.

Já que logo, no Entruido galego temos ritos de fe-

cundidade, ritos esconjuradores das trevas e do mal,

ritos favorecedores da fertilidade, ritos de inversom,

ritos teatrais, burlescos ou satíricos (o humor sempre

está presente), e ritos de rivalidade e confronto. 

Há que dizer também que, frente ao que se pensa e

di vulgarmente, o Entruido é algo mui serio e mui re-

grado. Nom se pode fazer o que um queira, nom serve

todo, nom é um mundo do caos senom um mundo

normativizado mas cujas regras som diferentes às que

imperam em todo o ano: som as leis dum tempo sacro

e arcaico frente ao tempo profano. Por exemplo, nom

qualquer pode pôr um traje de Cigarrom, há que saber

mover-se, saber correr, conhecer o que se pode ou nom

se pode fazer. Às máscaras nom se lhe podem tocar,

tenhem um status superior, de autoridade hierárquica,

nas fareladas nom lhe podes botar farinha, por exem-

plo. Quando alguém pom o traje de Felo, de Volante,

de Boteiro ou de Madama nom se pode dizer que essa

charo lopes
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na gestom destas celebra-

çons populares levando-as cara

à turistificaçom e o espetáculo

ou as novas normativas, como

a proibiçom do sacrifício do

galo devido as leis contra o

maltrato animal, fôrom algum-

has das causas das mudanças

acontecidas nas últimas déca-

das.    

os riscos para o entruido
Copiar esquemas de desfiles de

disfarces e de grupos de música

e baile como se isto fosse o

Brasil ou as Ilhas Canárias nom

só é absurdo senom que é um

grave exemplo de aculturaçom.

Corremos o risco de passar

dumha festa participativa, ritual

e poliédrica, em que entram

em jogo muitos aspetos, a um

espetáculo puramente estético ou a umha represen-

taçom à que acudimos coma voyeurs alheios ao con-

texto cultural e ao seu significado último. Este pro-

cesso origina que alguns Entruidos que, dumha visom

superficial, podem parecer menos vistosos fiquem

atrás e que outros se vejam favorecidos porque apre-

sentam maior número de máscaras ou porque tenhem

um maior impacto visual ou estético. 

Observamos ademais na última década unha pul-

som de imitaçom, estám-se criando novos Entruidos

ou, melhor dito, novas máscaras. Ao centrar-nos só

na parte estética do Entruido buscamos umha per-

sonagem própria, algo que nos diferencie dos de-

mais, e se nom a tínhamos, inventamo-la. Mas o im-

portante dum Entruido nom é essa figura, senom o

rito que esta personagem oficia. Quando o Felo per-

corre as aldeias de Sam Mamede, isso é um assunto

mui sério: um oficiante que está a fazer um rito. Fi-

camos com umha perspetiva banal, dos tempos mo-

dernos do consumismo e dumha visom urbana do

Entruido onde este se reduz ao aspeto lúdico e satí-

rico, quando o Entruido é muito mais, é um autên-

tico rito religioso — que nom cristiám— em que há

muitas cousas em jogo, entre elas a base de subsis-

tência da sociedade rural.

o futuro do entruido
Em paralelo a esta turistificaçom e imitaçom está-se

a dar também um processo de recuperaçom de En-

truidos mais genuínos.  A maior parte dos Entruidos

perdêrom-se entre os anos de 50 e 70 polo que ainda

estamos a tempo de fazer um trabalho de documen-

taçom sério, de recolher testemunhos vivos e descri-

çons das diferentes festas que nos permitam recupe-

rá-las se se quer. Todo este labor de posta em valor

da nossa cultura pode fazer do nosso Entruido umha

celebraçom ainda mais valiosa e autêntica. De todos

nós depende ser quem de transmiti-lo às futuras ge-

raçons e de dar a conhecê-lo como a autêntica joia

antropológica da nossa cultura que é. O Entruido, já

que logo, se o sabemos potenciar e sentir vividamente

pode ser um fator inigualável de empoderamento da

nossa cultura e da nossa identidade, porque nom só

nos liga a todos os galegos senom que nos conecta

com grande parte das culturas europeias com as que

partilhamos este pequeno terreno que é Europa. Mas,

em soma, o sagrado Entruido conecta-nos com o que

fomos e com o que podemos chegar a ser sempre e

quando nom perdamos esse fio de Ariadna que é a

nossa cultura. Dizia Julio Caro Baroja “Enquanto o

homem creu que, dumha forma ou doutra, a sua vida

estava submetida às forças sobrenaturais ou preterna-

turais o carnaval foi possível”. Digo eu: enquanto o

povo galego creia que, dumha forma ou doutra, a sua

identidade está ligada à sua cultura ancestral, o En-

truido será possível. 

Pese as mudanças sofridas ao longo do tempo, na

atualidade o Entruido galego segue a gozar de boa

saúde. Segue a ser um sinal de identidade do povo e

um motivo de orgulho nom só para os vizinhos dos

lugares onde ainda se celebra dum jeito genuíno

senom também para todos os galegos. O Entrui-

do segue a ser vivido com um sentimento que

vai além do que se espera dumha simples cele-

braçom festiva e nos achega a um sentir devo-

cionário, quase religioso.

Vivam o Entruido, participem no rito purifi-

cador lá onde vaiam, deixem-se levar polo som

das chocas, das esquilas, dos cornos e buguinas

que a partir de janeiro começam a soar polas al-

deias. Recebam a bendiçom das zamarras dos Pe-

liqueiros ou dos Cigarrons; das vinchas das Pan-

talhas; deixem-se batizar polo borralho do Osso

de Salcedo, da farrapada de Laça ou dos farelos

de Ginzo de Límia. Fertilizem os seus campos

ou os gerânios do balcom com o lume novo e os

fachons; saltem como os Troteiros e os Boteiros;

dancem como Madamas e Galans; nom lhe dis-

cutam a um General da Ulha, que quem manda,

manda; deem graças por topar-se com a força fe-

cundadora e multicolor dos Volantes; sintam-se

honrados de brincar com um Felo ou de topar-

se com um Zarramanculheiro, umha Mázcara ou

qualquer dos centos de seres mágicos que desde

Reis até finais de fevereiro transitarám polo

nosso mundo terreal. Sintam-no como próprio

ainda que nom sejam do lugar, pois o Entruido

galego é património nom só dos galegos e gale-

gas mas de toda a humanidade. 

Que Viva o Entruido!
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